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1. UVOD 

Center za kartografijo favne in flore je izvajalec naloge »Spremljanje selitev dvoživk na cesti R2 
405/1022 Famlje–Ribnica v letu 2018«,  ki se izvaja v okviru projekta ZA KRAS – OP20.01465 
»Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in 
vrst na območju Nature 2000 Kras«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija.  

 
Nalogo je naročil Javni zavod park Škocjanske jame v okviru naročila "Strokovna pomoč pri 

izvedbi postavitve ograje in usmerjanja dvoživk v cestne podhode ter prenašanja dvoživk preko 
ceste R2 405/1022 Famlje–Ribnica, za namen izvedbe zaščite prehoda dvoživk preko cestišča v 
okviru projekta ZA KRAS". V prvem letu izvajanja projekta je bila naročena strokovna ocena 
najustreznejšega/ih mest/a postavitve ograje in evidentiranjem morebitnih točk množičnih povozov 
težje zaznavnih dvoživk, kot sta veliki pupek in hribski urh, kar bo omogočalo uspešnejšo izvedbo 
akcije v prihodnjih letih izvajanja projekta in po koncu projektnega obdobja. 

 
 
 

1.1 Dvoživke doline reke Reke 

Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame zajema celotno porečje Reke. Dolina reke 
Reke je del Biosfernega območja Kras in sicer naravnogeografske regije Brkini in dolina Reke 
(Perko & Orožen Adamič 1998). Sama Reka pa je tudi Natura 2000 območje SI 3000323 Reka, s 
kavlifikcijskima vrstama dvoživk hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex).  

 
Iz biosfernega območja Kras je znanih kar 13 vrst dvoživk, od katerih so vse razen navadnega 

(Salamandra salamandra) in planinskega močerada (S. atra) uvrščene na Rdeči seznam dvoživk 
(Uradni list RS 82/2002) kot ranljive vrste (V) ter zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih 
živalskih vrst (Ur.l. RS, 46/2004). Na Prilogo II Direktive o habitatih so uvrščene močeril, veliki 
pupek in hribski urh, na Prilogo IV pa veliki pupek, zelena rega, rosnica in pisana žaba. Vse vrste 
na Prilogi IV so uvrščene tudi na Prilogo II Bernske konvencije. 

 
 

Tabela 1. Seznam vrst dvoživk Biosfernega območja Kras in njihov pravni status. 
RS: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E 

– prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; K – premalo znana vrsta; O – vrsta zunaj nevarnosti; O1 – podkategorija O, v katero se uvrstijo 
vrste, zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS 57/1993) oziroma o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list 
RS 57/1993, 61/1993, 69/2000) in niso več ogrožene, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti. 

UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007). 1 – Priloga 1 (poglavje A): živalske 
vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva 
habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne živalske vrste, za ohranitev katerih je 
Evropska unija še posebej odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na ozemlju Evropske unije. 

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 
22.07.1992) (Direktiva o habitatih). Priloga I – naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena 
območja; Priloga II – živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; Priloga 
IV – živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; Priloga V: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, pri 
katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 

BERN: Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ) 
(Uradni list RS 17/1999) (Bernska konvencija). I – Dodatek I*: strogo zavarovane rastlinske vrste; II - Dodatek II*: strogo zavarovane živalske vrste; 
III - Dodatek III*: zavarovane živalske vrste. 
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slovensko ime latinsko ime RS UZŽV FFH BERN 
močeril ali človeška ribica Proteus anguinus V 1, 2* II*, IV II 
veliki pupek Triturus carnifex V 1, 2 II, IV II 
navadni pupek Lissotriton vulgaris V 1, 2  III 
planinski pupek Ichthyosaura alpestris V 1, 2  III 
navadni močerad Salamandra salamandra O 1  III 
planinski močerad Salamandra atra O1 1, 2 IV II 
navadna krastača Bufo bufo  V 1, 2  III 
hribski urh Bombina variegata V 1, 2 II, IV III 
zelena rega Hyla arborea V 1, 2 IV II 
rosnica Rana dalmatina V 1, 2 IV II 
sekulja Rana temporaria V 1 V III 
debeloglavka Pelophylax  ridibundus V 1, 2 V III 
zelena žaba Pelophylax kl. esculentus V 1, 2 V III 

 
 
Kljub temu, da so vse vrste dvoživk vključene v različne sezname ogroženih in zavarovanih 

živalskih vrst, bo njihovo varstvo učinkovito le, če se poleg njih samih varuje tudi njihov življenjski 
prostor oziroma njegovi posamezni deli in omogoča nemoten prehod med njimi. In čeprav je 
nujnost varovanja življenjskega prostora živali in rastlin zapisana tudi v Zakonu o ohranjanju 
narave (Ur.l. RS 96/2004), dvoživke, kot tudi druge živalske in rastlinske vrste, najbolj ogrožajo 
prav najrazličnejši posegi človeka v njihov življenjski prostor ali njegove posamezne dele. 

 
V nadaljevanju je povzet kratek pregled dvoživk porečja reke Reke (Lešnik in sod. 2017), ki 

obsega območje od njenega izvira v pogorju Snežnika do ponora v Škocjanskih jamah, kjer se na 
tej poti vanjo steka na desetine potokov. To veliko območje leži na obsežnem stiku kraškega in 
nekraškega sveta, ki vsak zase nudita pogoje za nastanek raznolikih življenjskih okolij, ki jih 
zasedajo različne vrste dvoživk. Za obsežnejši flišni del je značilna površinska rečna mreža, ki 
ustvarja številne vlažne in poplavne travnike, močvirja in trstičja, s pomočjo človeka pa tudi nekaj 
večjih stalnih stoječih voda – akumulaciji Klivnik in Molo. Bolj kot je stoječa voda stalna, v večji 
meri jo zasedajo zelene žabe (Phelophylax spp.) in večje so populacije vseh vrst dvoživk. V 
vodnem zadrževalniku Tajh pri vasi Gornje Ležeče je bilo na primer ob enem samem obhodu 
preštetih kar 380 velikih pupkov. Navadni močerad (Salamandra salamandra) je prebivalec 
prostranih gozdov, kjer so številni pritoki Reke, v katere samice odlagajo ličinke. V visokogorju 
Snežnika svojega pisanega sorodnika zamenja planinski močerad (S. atra), ki pa za svoj razvoj ne 
potrebuje prav nobene vode in je zato posebnež med našimi dvoživkami. Na Vremščici in v Brkinih 
živi planinski pupek (Ichthyosaura alpestris), v celotnem vplivnem območju parka pa tudi sekulje 
(Rana temporaria) in navadne krastače (Bufo bufo), ki se iz zaledja k Reki in k različnim stoječim 
vodam vsako pomlad selijo po ustaljenih poteh, le da bi se parile in odložile mreste, potem pa se 
vrnejo nazaj v svoje kopenske habitate.  

 
V vplivnem območju Parka Škocjanske jame imajo na populacije dvoživk velik vpliv ceste, ki 

delijo njihov življenjski prostor. Selitve dvoživk namreč vsako leto potekajo po istih, stalnih poteh, 
ki jih velikokrat sekajo prometne ceste. Promet na njih je za mnoge dvoživke poguben, predvsem 
spomladi na poti do mrestišč, ko se hkrati seli na tisoče živali. Delavci parka in prostovoljci sicer že 
nekaj let na več lokacijah v Vremski dolini med Bujami in Ribnico ob Reki čez cesto prenašajo 
dvoživke (Zorman 2017), med katerimi so sekulje in zelene žabe, večinoma pa navadne krastače, 
ki tod cesto prečkajo v stotinah, a to za trajno rešitev problema ne zadostuje.  
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1.2 Selitve dvoživk 

Med mrestišči in kopenskimi bivališči se dvoživke selijo po ustaljenih poteh, potek selitev pa je 
vrstno značilen. Nanj vplivata fiziološka pripravljenost živali na selitev (npr. pripravljenost osebkov 
na razmnoževanje, prezimovanje) in vremenske razmere. Te vplivajo predvsem na časovni potek 
selitve: kdaj se bo selitev dejansko začela in koliko časa bo trajala. Spomladanska selitev spolno 
zrelih osebkov iste populacije k skupnemu mrestišču lahko traja ob primernih vremenskih razmerah 
le nekaj dni, lahko pa je zaradi nenadnega znižanja temperatur ali suše tudi večkrat prekinjena. 
Selitve dvoživk proti mrestiščem potekajo navadno v mraku oziroma v prvi polovici noči (Sinsch 
1989). 

 
Najbolj opazna je pomladanska selitev k mrestiščem, saj se osebki nekaterih vrst skoraj 

istočasno odpravijo na pot. Po parjenju, ki pri različnih vrstah traja različno dolgo, se odrasle živali 
napotijo nazaj na kopno, v poletna bivališča, kjer preživijo preostali aktivni del leta. Tu se hranijo 
in kopičijo zaloge. Jeseni se dvoživke odpravijo v zimska bivališča, kjer v neaktivnem – otrplem 
stanju preživijo neugodne zimske mesece. Poletna in jesenska selitev odraslih živali ne potekata 
tako množično in v isti smeri kot pomladanska selitev, temveč bolj razpršeno in v različnih časovnih 
obdobjih, kar je odvisno od posameznega osebka. Zelo pomembna je tudi razpršitev preobraženih 
mladih osebkov iz mrestišč v iskanju primernih prehranjevališč in kasneje prezimovališč. 

 
 

Tabela 2. Obdobja selitev pri naših vrstah dvoživk preko leta (prirejeno po Dehlinger in sod. 1994). 

Vrste Selitev 
Mesec 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

navadna krastača 

M             
A             
J             
Z             

rosnica 

M             
A             
J             
Z             

sekulja, 
plavček 

M             
A             
J             
Z             

navadna česnovka 

M             
A             
J             
Z             

zelena rega 

M             
A             
J             
Z             

planinski pupek, 
mali pupek, 
veliki pupek, 
donavski veliki pupek 

M             
A             
J             
Z             
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Vrste Selitev 
Mesec 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

debeloglavka, 
pisana žaba, 
zelena žaba 

M             
A             
J             
Z             

zelena krastača 

M             
A             
J             
Z             

 
M - spomladanske selitve na mrestišča 
A - selitve odraslih osebkov iz mrestišč v poletna bivališča 
J - selitve sveže preobraženih mladih osebkov iz mrestišč 
Z - jesenske selitve na prezimovališča 

 
 
Razdalje, na katerih se dvoživke selijo, so vrstno specifične. Nekatere vrste med bivališči 

prehodijo le nekaj sto metrov, druge se lahko selijo tudi več kilometrov (Blab 1986). Navadne 
krastače (Bufo bufo) se lahko selijo tudi na razdalji do 5 km, rjavi žabi – rosnica (Rana dalmatina) 
in sekulja (R. temporaria) pa 800 m in več. Na razdalji do 600 m se selijo zelena rega (Hyla 
arborea), česnovka (Pelobates fuscus) in hribski urh (Bombina variegata). Plavček (Rana arvalis), 
veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Lissotriton vulgaris), planinski pupek (Ichthyosaura 
alpestris), navadni močerad (Salamandra salamandra) in nižinski urh (Bombina bombina) pa se 
selijo na razdalji do 400 m. Vrste iz rodu zeleni žab (Pelophylax sp.), imajo večinoma letna in 
zimska prebivališča v neposredni bližini svojih mrestišč, vendar se kljub temu lahko odpravijo tudi 
na 2.000 m dolgo pot. (prirejeno po Küster 2000)  

 
 
 

1.3 Vplivi cest in prometa na dvoživke 

V svetovnem merilu je ogroženih pomembno več vrst dvoživk in plazilcev kot pa vrst sesalcev in 
ptic (IUCN 2010). Dvoživke in plazilci sta tudi skupini, ki sta podvrženi največjim negativnim 
vplivom zaradi cest in prometa, kar je pokazala metaanaliza 75 študij, ki so kvantitativno vrednotile 
povezavo med cestami in prometom na eni, ter velikostjo populacij obeh skupin na drugi strani 
(Rytwinsky & Fahrig 2012). Ogroženost dvoživk zaradi prometa in cest je v Evropi dobro 
dokumentirana (Beebee 2013), glavni vzroki za ogroženost pa so neposredna smrtnost osebkov na 
cestah in izguba, poslabšanje ter fragmentacija habitatov. 

 
Obstoječe in načrtovane ceste predstavljajo enega izmed večjih posegov človeka v okolje. 

Posledice za živalstvo in rastlinstvo so lahko zelo hude, včasih pride tudi do popolnega uničenja 
populacij posameznih vrst. Problem se v zadnjih letih stopnjuje, saj nam način življenja narekuje 
vedno višje zahteve po čim hitrejših in čim boljših cestnih povezavah. Drugače povedano, mreža 
cest je vedno gostejša, zato je življenjski prostor živali in rastlin vedno manjši ali vedno bolj 
razdrobljen – fragmentiran (Podloucky 1989, Vos & Chardon 1994). 

Ceste predstavljajo oviro na selitvenih poteh dvoživk, zato prihaja na mestih, kjer ceste prečkajo 
poletna in zimska bivališča dvoživk ali so v bližini njihovih mrestišč, v času spomladanskih in 

http://www.ckff.si/


Poboljšaj, K., A. Šalamun & M. Govedič, 2018. Spremljanje selitev dvoživk na cesti R2 405/1022 Famlje–Ribnica v letu 2018. 
Poročilo v okviru projekta ZA KRAS – OP20.01465. 

 

 

 Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, maj 2018 

9 

jesenskih selitev pogosto do povozov številnih osebkov različnih vrst (Feldmann & Geiger 1989). 
Navadno je to v spomladanskem času in predvsem pri navadni krastači ter rjavi žabi sekulji, kar je 
povezano z njunim načinom življenja. Vrsti namreč sodita v skupino t. i. »explosive breeders«, kar 
pomeni, da se spolno zreli osebki iste populacije bolj ali manj sočasno napotijo na isto mrestišče, 
kjer se parijo in nato odložijo mreste. Nemalokrat najdemo povožene tudi posamezne osebke 
navadnega močerada, zelene rege in vseh štirih vrst pupkov. 

 
Vplive cest na dvoživke lahko razdelimo v tri kategorije (Vos & Chardon 1994).  
 

Vplivi na ravni osebka 
Najpomembnejši negativni učinek cest je neposredna smrt osebka zaradi prometa. Verjetnost, 

da žival naleti na cesto, je odvisna od mobilnosti vrste, selitvene razdalje in gostote cest. 
Verjetnost preživetja osebka na cesti je odvisna od gostote in hitrosti prometa ter časa, ki ga 
preživi na cesti. 

Na poti na mrestišče je lahko povoženih tudi več kot 20 % spolno zrelih odraslih osebkov (lahko 
tudi več kot 40 %). Študije nakazujejo, da je polovica vseh navadnih krastač, ki prečkajo cesto, 
povoženih, če je gostota prometa od 15 do 40 avtomobilov na uro. Stopnja smrtnosti mladih 
osebkov je verjetno še večja, saj ti prečkajo cesto tudi podnevi, ko je gostota prometa večja. 

 
Cesto najhitreje prečkajo rjave žabe, navadne krastače so pri prečkanju počasnejše, še 

počasnejši pa so navadni pupki (Hels & Buchwald 2001). Na podlagi hitrosti prečkanja ceste, 
časovne dinamike selitev in časovne dinamike prometa sta Hels & Buchwald (2001) izračunala 
verjetnost preživetja osebkov posameznih vrst pri prečkanju ceste z omejitvijo hitrosti 80 km/h 
(tabela 3). 

 
 

Tabela 3. Verjetnost, da bo osebek posamezne vrste pri prečkanju ceste povožen pri hitrosti vozil 80 km/h 
(prirejeno po Hels & Buchwald 2001). 

Vrste Število vozil na dan 
18.000 7.000 4.000 2.000 

sekulja in plavček 82 % 68 % 57 % 45 % 
navadna krastača 84 % 68 % 58 % 46 % 
navadni pupek 94 % 76 % 64 % 56 % 
 
 

Vplivi na ravni populacije 
Vplive cest na populacije dvoživk lahko opredelimo kot neposredne in posredne. Neposreden 

vpliv je predvsem smrtnost na cestah, medtem ko so posredni predvsem tisti, ki vplivajo na obseg 
in lastnosti habitatov (izguba, fragmentacija in različne spremembe, npr. spremembe v 
temperaturi, vlagi in svetlobi, hrup in onesnaževanje ter spremembe v kvaliteti habitata) 
(Jochimsen in sod. 2004). Te spremembe lahko vodijo v spremembe v obnašanju, preživetju, rasti 
in razmnoževalnem uspehu posameznih osebkov in posledično vplivajo na dolgoročno preživetje 
populacije. Na primer povečan hrup in osvetljevanje zaradi prometa lahko živali dezorientira 
(Jochimsen in sod. 2004); Tennessen in sod. (2014) so ugotovili, da se zaradi hrupa dvoživkam 
poveča raven stresnih hormonov, zaradi česar se manj samic seli v smeri proti pojočim samcem, to 
pa prizadene proces razmnoževanja. 
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Velikost vpliva ceste na ravni populacije je odvisna od tega, kolikšen delež populacije »mora« 
prečkati cesto, da pride do mrestišča oziroma kolikšen delež populacije je pri prečkanju ceste 
povožen. Pomembno vprašanje je tudi, ali se lahko izguba zaradi smrtnosti na cestah nadomesti z 
večjim razmnoževalnim uspehom. Dolgožive vrste, ki imajo majhno število potomcev, so v tem 
primeru najbolj ranljive. 

Populacija dvoživk lahko upada kot posledica gradnje novih cest, povečanja prometa ali pa 
povečanja hitrosti vozil na obstoječih cestah. 

Po statističnih izračunih naj bi prišlo do izumrtja populacije navadne krastače in sekulje v 
primeru, da je vsako leto povoženih več kot 40 % spolno zrelih osebkov. Ta izračun ne upošteva 
naravnih nihanj populacije in smrtnosti mladih osebkov, zato je izumrtje lahko hitrejše (Vos & 
Chardon 1994). 

 
 

Vplivi na ravni povezanosti populacij 
Preživetje vrste je odvisno od funkcionalne povezanosti populacij. Z vedno gostejšo mrežo cest 

so povezave med populacijami vedno slabše, zato prihaja do zmanjševanja pretoka genetskega 
materiala in sčasoma lahko tudi do izumrtja vrste. Genetske raziskave na sekulji so pokazale, da 
ceste delujejo kot pomembna ovira za populacije žab v vplivnemu območju od 3 do 4 km. 

 
 
 
 
 

2. METODE DELA 

2.1 Območje dela 

Selitve dvoživk smo spremljali na regionalni državni cesti R2-405 od Divače do Ribnice, na 
odsekih R2-405/1022 Famlje–Ribnica (11.967 m) in R2-405/6845 Divača–Famlje (5.550 m) (slika 
1).  

Po podatkih prometnih obremenitev za leto 2016 Direkcije za infrastrukturo (2016) je  povprečni 
letni dnevni promet (PLDP) na odseku R2-405/6845 Divača–Famlje 2.250 avtomobilov in na 
odseku R2- 405/1022 Famlje–Ribnica 1.186 avtomobilov. 
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Slika 1. Obravnavana regionalna cesta R2 405 od Divače do Ribnice, na odsekih R2 405/1022 Famlje–Ribnica 
(11.967 m) in R2 405/6845 Divača–Famlje (5.550 m). 

 
 
 

2.2 Metode 

2.2.1 Spremljanje selitev dvoživk 

 
Spremljanje selitev dvoživk je na odseku ceste R1-405 od Divače do Ribnice (slika 1) potekalo 9 

dni, med 13. marcem in 9. aprilom 2018. Hkrati so na 500 metrskem odseku pri Bujah (slika 1) 
sodelavci Parka Škocjanske jame postavili začasno ograjo za dvoživke, kjer so od 14.3. pa do 15. 
4. 2018 izvajali akcijo prenašanja dvoživk. Podatke iz akcije smo smiselno vključili v analizo selitev 
dvoživk na celotnem cestnem odseku. 

 
Cesto smo pregledovali v času pomladanskih selitev po metodologiji "Nočna vožnja/Night 

driving" (Heyer et al. 1994). Pri tej metodi se popisovalci vozijo po cesti s hitrostjo 30 km/h in 
štejejo žive in povožene dvoživke na posameznem cestnem odseku. Metoda je primerna predvsem 
za rjave žabe in krastače, ki so dokaj velike in opazne, pri zmerni količini prometa pa so trupla 
povoženih osebkov še nekaj časa vidna na cestišču.  

 
Ker smo imeli omejeno število dni (10) za terensko delo, smo delo načrtovali predvsem v dnevih, 

ko so bile napovedane padavine, ki pomenijo večjo možnost selitve dvoživk. Na slikah 2 in 3 so 
predstavljeni dostopni podatki ARSO (www.meteo.si) o padavinah v mesecih marec in april 2018.  
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Slika 2. Podatki o padavinah za mesec marec 2018 za padavinsko postajo Škocjan  (ARSO, www.meteo.si).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3. Podatki o padavinah za mesec april 2018 za samodejno postajo Škocjan  (ARSO, www.meteo.si). 

 
 
Cesto smo pregledovali v zvečer, ponavadi med 19:00 in 23:00 uro. Lokacije vseh najdenih 

osebkov smo označili z ročno navigacijsko napravo Garmin GPSmap 60Cx. Zapisali smo si vrsto, 
starostno skupino in spol opaženih dvoživk, kar se da natančno. 

 
Glede na relativno kratek odsek ceste, smo z GIS analizo cesto razdelili na 175 odsekov dolgih 

100 m. Za vsak odsek smo opredelili število opaženih osebkov po posameznih vrstah.  
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2.2.2 Pregled mrestišč v dolini reke Reke 

V okviru dveh terenskih dni (11. In 15.4. 2018) smo opravili tudi pregled reke Reke in območja 
med reko in regionalno cesto, da bi opredelili lokacije mrestišč dvoživk na tem območju. Zaradi 
visokega vodostaja Reke pa je bilo vzorčenje v sami reki nemogoče oz. je bila zaznavnost mrestov 
praktično nemogoča, saj je bila voda kalna in deroča. 

 
 
 
 
 

3. REZULTATI 

Selitve dvoživk smo spomladi 2018 spremljali na regionalni državni cesti R2-405 od Divače do 
Ribnice, na odsekih R2-405/1022 Famlje–Ribnica (11.967 m) in R2-405/6845 Divača–Famlje 
(5.550 m) v okviru 9 terenskih dni. Rezultati so podani v tabeli 4.  

 
 

Tabela 4. Rezultati pregleda ceste R2-405 od Divače do Ribnice po posameznih datumih. 
Podatki za sekulje (Rana temporaria), navadne krastače (Bufo bufo), rosnico (Rana dalmatina), navadnega močerada (Salamandra salamandra) in 

brezrepe dvoživke (Anura – v primeru, ko se ni dalo določiti vrste povožene živali). 
Ograja - RT – število sekulj na odseku z ograjo (podatki PŠJ), Ograja - BB - število navadnih krastač na odseku z ograjo (podatki PŠJ) 
Ograja - SS - število navadnih močeradov na odseku z ograjo (podatki PŠJ) 
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2018.03.13. 260 8 

   
268 / /  268 

2018.03.14. 94 5 
   

99 3 4  106 

2018.03.16. 84 2 
   

86 6 17 1 110 

2018.03.29. 69 140 
   

209 6 148 11 374 

2018.03.30. 12 175 27 1 1 216  119 1 336 

2018.03.31. 6 78 4 
  

88 1 11  100 

2018.04.04. 16 87 21 
 

2 126  14 3 143 

2018.04.05. 53 128 4 
  

185 1 21 4 211 

2018.04.09. 0 136 
   

136  6 1 143 

SKUPAJ 594 759 56 1 3 1413 17 340 21 1791 
 
Izkazalo se je, da so v tem obdobju preko ceste prehajale praktično samo sekulje in navadne 

krastače. Glede na najdbo ene rosnice ocenjujemo, da so rosnice ob reki manj številčne kot sekulje 
in da so se selitve rosnic pričele bolj zgodaj v sezoni, saj jih v obdobju raziskave nismo zabeležili. 
Glede na to, da jih nismo zabeležili niti ob morebitnem vračanju z mrestišč ocenjujemo, da so bile 
tako zgodnje, da so zaključile z razmnoževanjem celo pred začetkom aktivnosti krastač in sekulj. 
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Močerade smo zabeležili na cesti samo na območjih, kjer cesto prečkajo manjši potoki, pritoki 
Reke. Kvalifikacijskih vrst velikega pupka in hribskega urha na cesti nismo zabeležili. 

Rezultati spremljanja selitev so v nadaljevanju prikazani na kartah, kjer smo z GIS analizo za 
vsak 100 metrski odsek opredelili število zabeleženih sekulj, navadnih krastač in skupno število 
vseh osebkov dvoživk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4. Število zabeleženih sekulj (Rana temporaria) po odsekih ceste ceste R2-405 od Divače do Ribnice. 
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Slika 5. Število zabeleženih navadnih krastač (Bufo bufo) po odsekih ceste ceste R2-405 od Divače do 
Ribnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6. Število zabeleženih sekulj, navadnih krastač in skupno število vseh osebkov dvoživk po odsekih ceste 
ceste R2-405 od Divače do Ribnice. 

 
 
Analiza je pokazala, da se mesta, kjer v večjem številu prehajajo sekulje, razlikujejo od mest 

prehajanja za krastače. Sekulje so se najbolj množično pojavljale na odseku med vodarno Draga in 
Bujami, kjer je bilo skupno zabeleženih kar 286 osebkov (ca 46%)  od 613 opaženih sekulj. 

 
Krastače (1083 osebkov) pa so se najbolj množično pojavljale na odseku, kjer je bila postavljena 

ograja pri Bujah (381 osebkov oz. 35%)  in v nadaljevanju čez 1 km v smeri proti Ribnici, kjer je 
ovinek Reke in se ji cesta najbolj približa (423 osebkov oz. 39%). 

 
Ko združimo podatke obeh vrst, po številčnosti osebkov ponovno izstopajo vsi zgoraj navedeni 

odseki. 
 
Ker smo želeli preveriti tudi lokacije mrestišč ob reki Reki, smo v dveh terenskih dneh pregledali 

območje. Kot že rečeno, pa je visoka, kalna in deroča voda Reke onemogočila pregled, tako da 
smo lahko zabeležili le nekaj manjših mrestišč v kanalih oz. pritokih, ki potekajo med cesto in 
Reko. Glede na veliko število dvoživk, ki se selijo preko ceste pa ocenjujemo, da mora biti glavno 
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mrestišče reka Reka in njeni rokavi oz. mrtvice (slika 7 in 8). V potrditev smo registrirali tudi 
parjenje krastač v sami reki na nekaj mestih, vendar večjega števila mrestov nismo mogli 
zabeležiti. V prihodnje bi bilo potrebno opraviti bolj obsežne tarčne raziskave v dolini Reke, da bi 
lahko podali bolj relevantne zaključke glede mrestišč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7. Reka Reka v ovinku pri hiši Ambrožič, kjer se najbolj približa cesti – tu smo registrirali krastače pri 
parjenju. Zaradi narasle vode je tudi veliko nanosov, predvsem ostankov trstičja, kar je onemogočalo 
iskanje mrestov (foto: K. Poboljšaj, 11.4.2018). 

 
 
Našli pa smo tudi več lokacij z mresti rosnice (Rana dalmatina) (skupaj več kot 20 mrestov), kar 

tudi potrjuje našo oceno, da smo selitve rosnic v letošnjem letu na cesti zamudili. Mresti so bili tudi 
starejši v primerjavi z najdenimi mresti sekulje, saj so bili paglavci že skoraj čisto ločeni od 
mrestov. 
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Slika 8. Mlinščica oz. rokav reke Reke tik pod cesto, kjer se ovinek Reke najbolj približa,  ca 1 km naprej od 
ograje v smeri proti Ribnici. Na sliki je mrest sekulje (Rana temporaria) (foto: K. Poboljšaj, 11.4.2018). 
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4. ZAKLJUČKI 

V okviru študije Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI (Poboljšaj s 
sod. 2018) smo v Centru za kartografijo favne in flore pripravili pregled stanja prehajanja dvoživk 
na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Postavili smo tudi Metodologijo 
določevanja prednostnih odsekov oz. črnih točk za dvoživke za izvedbo trajnih ukrepov (ureditev 
podhodov in ograj) za dvoživke na državnih cestah. Kvantitativni in kvalitativni kriteriji so 
opredeljeni na podlagi števila osebkov dvoživk, števila vrst in stopnje ogroženosti vrst. Prednostni 
odseki cest so tisti, kjer je število osebkov ocenjeno ali prešteto na več kot 1.000 ali tisti, kjer 
cesto prahaja vsaj pet vrst ali ena vrsta s Priloge II ali dve vrsti s Priloge IV Direktive o habitatih. 
Prednostni odseki so tudi tisti, kjer sta bila registrirana plavček ali česnovka. 

 
Kriteriji za določitev prednostnih odsekov, kjer je potrebno najti rešitve za zmanjšanje števila 

povoženih dvoživk na cestah, so delno prirejeni po kriterijih iz Smernic avstrijskega Ministrstva za 
promet (RVS 3.04 »Amphibienschutz an Straßen«; v nadaljevanju RVS 3.04), ki jih pri določanju 
prednostnih odsekov uporabljajo v sosednji Avstriji, delno pa smo jih prilagodili razmeram v 
Sloveniji. 

 
S stališča varstva dvoživk so za opredelitev prednostnih odsekov cest pomembni naslednji 

kriteriji: 
1. število osebkov dvoživk; 
2. število vrst dvoživk; 
3. stopnja ogroženosti vrst dvoživk. 
 
Prednostni odseki cest izpolnjujejo naslednje zahteve: 

− glede na število osebkov so uvrščeni v kategorije od 1 do 4 (ocena >1.000 osebkov) 
ali/in 

− glede na število in ogroženost vrst so vsaj v enem od kriterijev uvrščeni v kategorijo 1. 

Ko primerjamo odseke na nacionalnem oz. regionalnem nivoju, so med prednostnimi odseki 
pomembnejši tisti z večjim številom osebkov oz. več uvrstitvami v kategorijo 1 pri prisotnosti vrst 
in njihovi ogroženosti. 

 
Dodaten problem pri oceni števila osebkov predstavlja različna zaznavnost posameznih vrst 

dvoživk pri monitoringu cest. Kot primer razlike v zaznavnosti različnih vrst dvoživk na cestah, sta 
Hels & Buchwald (2001) pripravila t. i. indeks zaznavnosti vrst (tabela 6). To je faktor (F), s 
katerim pomnožimo število registriranih povoženih osebkov v okviru monitoringa, da dobimo oceno 
vseh povoženih osebkov te vrste. Izračunala sta, da zaradi težje zaznavnosti nekaterih vrst zelo 
podcenimo njihovo število povoženih osebkov.  

 
Tabela 5. Indeks zaznavnosti (F) za nekatere vrste dvoživk (prirejeno po Hels & Buchwald 2001). 

Vrsta oz. skupina vrst Faktor (F) 
navadna krastača 1,88 
rjave žabe (sekulja, rosnica in plavček) 3,15 
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Ob upoštevanju indeksa zaznavnosti zato ocenjujemo, da se na odseku ceste R2-405 od Divače 
do Ribnice seli ca 1.930 sekulj in ca 2.036 krastač, kar je skupaj 3.966 osebkov. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se tu selijo tudi rosnice in navadni močeradi, katerih števila pa ne moremo 
oceniti na podlagi teh raziskav. 

Glede na to, da je ocenjeno, da je pri 2000 avtomobilih na dan verjetnost, da bo osebek 
posamezne vrste pri prečkanju ceste povožen večkot 45% (tabela 3,  prirejeno po Hels & 
Buchwald 2001), odsek R2- 405/1022 Famlje–Ribnica z 1.186 avtomobilov (PDLP) sicer ne 
predstavlja tako velike grožnje. Vendar je glede na izkušnje sodelavcev PŠJ pri akciji v Bujah 
večernega prometa kar nekaj, kar pa je pri selitvah dvoživk najbolj pomembno (podatkov o 
prometu v večernih urah ni na razpolago). 

 
Iz tega sledi, da se odsek ceste  uvršča v kategorijo cest, na katerih bi bilo primerno urediti 

trajne ukrepe za dvoživke. Glede na razultate naše raziskave pa lahko tudi opredelimo tiste najbolj 
kritične odseke cest, preko katerih se seli največji del populacij obeh vrst. Glede na to, da bo 
projekt ZA KRAS potekal še naslednja 3 leta, bodo lahko rezultati načrtovanih akcij dali še 
podrobnejše informacije o selitvah dvoživk in s tem omogočili optimizacijo morebitnih predlogov 
ukrepov. 

 
Glede na rezultate raziskave tudi ocenjujemo, da bi bilo v naslednjih letih primerno tudi 

ugotoviti, ali se preko ceste selijo tudi rosnice v večjem številu, saj je bil letos registriran le en 
osebek. 
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